
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr19 (312) rok VIII  

                                 09.05.2021 r.       

   

                                   Szósta Niedziela Wielkanocna  

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 (Powołanie pogan do Kościoła) 

Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a) (Pan Bóg 
okazał ludom swe zbawienie) 
Drugie czytanie1 J 4, 7-10  (Bóg jest miłością) 

Ewangelia: J 15, 9-17  (Przykazanie miłości) 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA 

I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI. 
 
Wczoraj 8 maja obchodziliśmy Uroczystość św. Stanisława 

biskupa i męczennika, drugiego Głównego Patrona Polski (po św. 

Wojciechu). 

 U nas w parafii z racji tej uroczystości mieliśmy odpust parafialny 

Uroczystą sumę odpustową sprawował ks. bp Piotr Jarecki.  

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

KRÓLOWEJ POLSKI 

 

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – święto 

obchodzone w Polsce 3 maja. Święto zostało ustanowione przez 

papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono 

śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu 

szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej. Kult Królowej 

Korony Polskiej upowszechniał się po rozbiorach Polski, 

szczególnie w środowisku emigracji polskiej we Francji oraz wśród 

mieszkańców Lwowa i Krakowa i odegrał wielką rolę w pracy nad 

budzeniem poczucia i świadomości narodowej. Zaborcy doceniali 

znaczenie tego kultu i prowadzili walkę z jego propagowaniem, 

nakazując m.in. usuwanie wezwania „Królowa Korony Polskiej” z 

Litanii loretańskiej, zwalczając pielgrzymki do Częstochowy, 

usuwając z bibliotek publikacje o Królowej Korony Polskiej. Po 

napaści Niemiec oraz Sowietów w 1939 władze okupacyjne zakazały 

obchodzenia święta Królowej Korony Polskiej. Nie uznawały go 

również władze Polski Ludowej po II wojnie światowej,  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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W ubiegły czwartek 6 maja, obchodziliśmy Święto świętych apostołów: 

św. Filipa i św. Jakuba. Żyli około roku Pańskiego 61. 

Przypomnijmy chociaż pokrótce ich sylwetki. 

 

ŚW FILIP APOSTOŁ 
 

Na liście Dwunastu jest on zawsze umiejscawiany na 

piątym miejscu), a więc pośród pierwszych Apostołów. 

Chociaż Filip był pochodzenia żydowskiego, jego imię 

jest greckie, podobnie jak Andrzeja. Pochodził z 

Betsaidy nad jeziorem Genezaret z tego samego 

miejsca, co Piotr i Andrzej, Z zawodu rybak, ojciec kilku 

córek.  Zgodnie z niektórymi późniejszymi 

opowiadaniami (Apostoł miał ewangelizować najpierw w 

Grecji, Dzieje Kościoła świętego głoszą, że Filip był 

świadkiem Wniebowstąpienia Jezusa i widział w Zielone 

Świątki objawienie się Ducha Świętego, po czym przez 

dłuższy czas głosił Ewangelię Św. w Palestynie, za co był 

bardzo prześladowany. później zaś we Frygii, gdzie miał ponieść śmierć, w 

Gerapolis w męce przez ukrzyżowanie czy też ukamienowanie. /oprac. KD/ 

 

ŚW. JAKUB APOSTOŁ 
 

To drugi święty pracownik w Ogrodzie Pańskim. 

Apostoł święty Jakub, nazwany Młodszym celem 

odróżnienia od świętego Apostoła Jakuba Starszego, 

który był bratem świętego Jana Ewangelisty. Będąc 

synem Kleofasa Alfeusza i Marii, bliskiej krewnej 

Najświętszej Maryi Panny, a zatem będąc 

spokrewniony z Jezusem, był zwyczajem żydowskim 

nazywany "Bratem Pana Jezusa". Miał on też być bardzo podobny do Zbawiciela 

z postawy, z twarzy, z mowy i ruchów, tak że wielu nie mogło go odróżnić od 

Jezusa. Jakub, zanim został Apostołem, był Nasyryjczykiem; mianem tym 

określano żydów, którzy gardząc światem żyli w samotności, nie pili wina, nie 

strzygli włosów ani brody i oddawali się życiu pokutniczemu. 
 

Modlitwa 

Boże, który nas doroczną uroczystością Apostołów Twoich Filipa  

i Jakuba rozweselasz, spraw, prosimy, abyśmy uciekając się do 

pośrednictwa ich zasług, z przykładów ich życia brali naukę. Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i 

ich rodziców ze szkoły w Czaplinku i 

Czachówku. O godz. 18.00 Msza Święta i 

spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania 

– rok I.                                                                                                    

2. Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość św. 

Stanisława, Odpust Parafialny, grupa 30 

młodych ludzi przyjęła Sakrament 

Bierzmowania. Bardzo serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 

się do sprawnego przebiegu tych 

uroczystości. Bóg zapłać.                                                        

3. Dziękujemy jednej rodzinie kandydatów 

do Sakramentu Bierzmowania za udział w 

posprzątaniu kościoła i uporządkowaniu 

terenu wokół niego                                                                

4. W sobotę 15 maja obchodzić będziemy I 

Komunię św. dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Dobieszu. Dzieci przyjmą Komunię św. w 

dwóch grupach. Pierwsza grupa podczas 

Mszy św. o godz. 11.00, druga o 13.00. W 

poniedziałek i środę, o godz. 18:40 odbędą 

się próby dla dzieci z kl. III a zaś we wtorek 

i czwartek odbędą się próby dla dzieci z kl. 

III b. Obecność obowiązkowa. Spowiedź dla 

dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w 

piątek 14 maja od godz. 16:30 (grupa z godz. 

11.00) i 17.00 (grupa z godz. 13.00).  W 

piątek prosimy rodziców o pomoc w 

posprzątaniu kościoła i uporządkowaniu 

terenu wokół niego oraz plebanii. 

Szczególnie prosimy o skoszenie trawy.                                                                                                                                                        

5. W piątek 14  maja rozpoczynamy Nowennę do 

Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św. 

Zachęcamy do odprawiania jej prywatnie lub 

wspólnie w kościele po Nabożeństwie majowym.                                                                                                                 

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy 

przeniesioną z czwartku Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.  W piątek w kaplicy w Czaplinku została, po 

dewastacji zainstalowana nowa figura Matki 

Bożej. Wykonał ją art. rzeźbiarz Marek Pursa. 

Została ona w jednej części sfinansowana przez 

młodzież, która dokonała dewastacji oraz w 

drugiej przez jedną rodzinę, która pragnie pozostać 

anonimowa.                                                                    

8. W maju zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

majowe odprawiane w dni powszednie w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W niedzielę 

po Mszy św. o godz. 10.00. W kaplicy w 

Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W środy 

poprzedza je Msza św.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Grzegorz Królikowski, kawaler i Magdalena 

Bułakowska, panna, oboje z Bud Sułkowskich w 

par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                                               

– Robert Stefański, kawaler z par. w Górze 

Kalwarii i Małgorzata Teresa Krawczyk, panna z 

Cendrowic w par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.                                                                                    

– Rafał Marcin Adamek, kawaler z Czaplinka w 

par. tutejszej i Agnieszka Anna Hyla, panna z par. 

w Górze Kalwarii– zapowiedź pierwsza.                                                                                    

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.    

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do odbioru 

jest miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.                                                         

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia   

  

Gdy będzie Wam ciężko, pamiętajcie, że   

i Chrystus cierpiał. Ale idąc na Krzyż 

uprzedzał uczniów swoich, że trzeciego 

dnia zmartwychwstanie. Pamiętajcie o 

tym, że i przed Wami jest 

zmartwychwstanie i życie  

 

 

   DZIENNICZKA Św. S. FAUSTYNY 
 

Od samego rana czułam bliskość 

Matki Najświętszej. W czasie Mszy 

świętej ujrzałam Ją tak śliczną i 

piękną, że nie mam słów, abym 

mogła choć cząstkę tej piękności 

wypowiedzieć. Cała była biała, 

przepasana szarfą niebieską, 

płaszcz też niebieski, korona na 

głowie, z całej postaci bił blask 

niepojęty. - Jestem Królową nieba i 

ziemi, ale szczególnie Matką 

waszą./Dz. 805/ 

 



Intencje Mszalne 09 V 2021 – 16 V 2021 
 

 

 

Niedziela, 09.05. im. Karolina, Hiob, Grzegorz 

8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karalucha 
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i opiekę MB dla 
Mateusza z okazji 18 ur.  
10.00 + Franciszka, Marianny, Piotra i 
Mariana Sobczak, Władysława Tokaja  
10.00 + Władysława Masnego w 10 rocz. śm.  
12.00 + Tadeusza Gawędy w 21 rocz. śm., 
Władysławy i Stanisława Gawęda, 
Stanisławy i Kazimierza Pielaszek, Jerzego 
Kur  
12.00 + Stanisławy (im.) i Henryka 
Miecznikowskich  
13.15 + Heleny Anuszewskiej (w 26 rocz. 
śm.), Bronisława Anuszewskiego, Stanisławy 
i Karola Buczek, Jana Jędrzejczyka 13.15 + 
Marianny, Michała i Antoniego Owczarek, 
dziadków Owczarków i Borowskich  
Piekarniaków i Szóstkiewiczów  

18.00 + Aleksandry Gajowy – int. od rodz. 

Białachów i Figatów  

Poniedziałek 10.05.im. Antonina, Izydor, Symeon 

18.00. + Stanisława Stawikowskiego (im.)                             

Wtorek, 11.05.im. Ignacy, Lutogniew, Filip, Leon 

17.00 + Marianny Żeńca                                  

18.00 + Henryka i Stanisława Lewandowskich                                                                                       

Środa,  12.05..im. Dominik, Pankracy, Joanna, Jan  

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian 

19.00 (Czachówek)  Int. wolna)   

Czwartek,  13.06..im. Ofelia, Serwacy, Agnieszka 

18.00  + Ireny Krawczyk w 30 dni po śmierci 

Piątek, 14.05.im. Maciej, Bonifacy, Wiktor, Izydor 

17.00 + Heleny Szóstkiewicz w 30 dni po śmierci 

18.00 + Marianny i Władysława Widłak, Zofii i Feliksa 

Szyper                                                                                         

Sobota, 15.05.im. Zofia, Izydor, Robert Jan 

11.00 W int. dzieci z kl. III a SP w Dobieszu                            

13.00 W int. dzieci z kl. III b SP w Dobieszu                             

17.00  + Jana Kłodzińskiego w 6 rocz. śm.                                                                                      

18.00  + Zofii Sieńkowskiej w 1 rocz. śm., Jana, 

Krzysztofa i Andrzeja Sieńkowskich 

Niedziela,  16.05..im. Wiktorian, Andrzej, Szymon  

8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja                                           

8.30 (Czachówek) + Zofii Kowalskiej, Zofii Pieniążek 

(im.)                                                                                             

10.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 13 rocz. śm., 

Jadwigi i Edwarda Krzyczkowskich, Heleny, Edwarda i 

Jerzego Jankowskich                                                                

10.00 + Andrzeja, Stanisława i Zofii Kur, Wincentego 

Barana  

 

Tweet od Papieża 
„W maju wznieśmy nasze oczy na Matkę 

Bożą, znak pocieszenia i pewnej nadziei. 

Módlmy się wspólnie na Różańcu, aby 

razem stawiać czoła próbom tego czasu i 

być jeszcze bardziej zjednoczeni jako 

duchowa rodzina.” /Franciszek/ 
  

12.00 + Henryka i Andrzeja Amelów, rodziców Szczepańskich i 

Amelów i zm. z rodz. Szczepańskich i Amelów, Juliana Zacharskiego                                                                                                                     

12.00 + Jana i Aleksandry Pawlaków, Władysławy i Władysława 

Pietrzaków i zm. z rodz. Pawlaków i Pietrzaków 

13.15  + Stanisława i Stanisławy Pawlaków i zm. z rodz. Pawlaków, 

Chojnackich i Bączków                                                                                                                    

13.15 + Alicji Szwed w 2 rocz. śm., Józefa Szwed, Marianny i 

Stanisława Szymańskich                                                    

                                                             Intencje spisano 07.05..2021  r.      

Refleksja na  

Szóstą Niedzielę Wielkanocną 
Trwanie w miłości Jezusa możliwe jest 
dzięki Jego miłości. Miłość Jezusa nie 
jest rozdzielona "w równym stopniu" na 

wielu. Każdy jest i czuje się kochany w sposób 
niepowtarzalny, jedyny. Inaczej Jezus kocha 
wrażliwego i łagodnego Jana, inaczej pełnego 
temperamentu, zdecydowanego, gotowego do 
poświęceń Piotra, inaczej realistę i sceptyka Tomasza, 
jeszcze inaczej doktrynera Jakuba czy człowieka 
interesu, Judasza… Inaczej mnie. Wszyscy uczniowie 
są jednak w sercu Jezusa. "                          /Deon – 
Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Chrystus pierwszy nas umiłował 
i do miłości wzajemnej w Bogu nas powołał 

mówiąc: «Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem ». 

I nie ty mnie, ale ja cię wybrałem 
Czy masz tę świadomość przez 

Jezusa wybrania, 
i jak Bogu dziękujesz za Jego  

wyrazy kochania? 
 

                                                      Kazimierz 
 

W następnych WP Święci:  Pankracy, Serwacy  

i Bonifacy - „Zimni ogrodnicy”  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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